
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 
 

Úvodem: 
 
Vážení spoluobčané, 
 
dostává se Vám do rukou zpravodaj Obecního úřadu Příštpa. Tento zpravodaj si klade za cíl 
seznámit Vás s významnými událostmi, které se v naší obci staly, se zajímavostmi, které se 
k naší obci vážou a v nemalé míře též s akcemi, Obecním úřadem zrealizovanými. Rovněž 
Vás seznámí s výhledem plánovaných akcí na příští období a s hospodařením obce. Zpravodaj 
bude vycházet jedenkrát ročně a do Vašich domácností bude distribuován bezplatně. 
 
 
 
Zajímavosti z historie: 
 
Naše obec patří k nejstarším osídleným místům v širokém okolí (od starší doby kamenné). 
První známá písemná zmínka o naší obci pochází již z roku 1190. V 18. století obec získala 
pečeť kterou poté užívala. 

 
Tato pečeť byla pořízena v roce 1716. Má 
v průměru 28 mm, v pečetním poli jsou čtyři 
jehličnaté stromy. Dle starších záznamů jsou to 
borovice vyrůstající ze skal. Opis zní:  SIGILLVM  
PAGI PRISSPA. Dle již zmíněných starších 
záznamů jsou tyto borovice čtyři podle kopců 
v okolí. 1. Strážnice, 2. Stříbrná hora, 3. Královec 
(dnes je v tomto místě kamenolom) a 4. druhá 
strážní věž na místě obecního lesa směrem na 
Jevišovice.  Dodnes jsou patrny valy a základy této 
strážní věže. Pokud by se někde v zápisech 
objevila pečeť s 5 borovicemi, jedná se o podvrh, 
který nemá historické opodstatnění. 
 

Pro doplnění informací z kronik ještě dodáváme, že v roce 1749 byl rychtářem Mates 
Handrle, v roce 1787 Jan Korotvička. Purkmistry v těchto letech byli Jiřík Stuchlík a Josef 
Pacolt. 
 
 
 
Nyní spíše k současnosti: 
 
Vzhledem k své historii je naše území plné vzácných archeologických nálezů. Málokterá obec 
se může pochlubit tak krásnou polohou, jako naše Příštpo. Hned za obcí začíná Přírodní park 
Rokytná plný krásných přírodních zákoutí s nepříliš civilizací zasaženou přírodou. 



Od roku 1992 se obec Příštpo stala samostatnou. V současné době je tedy naše obec již 16 let 
samostatná. Od té doby se snažíme, aby byl život v naší obci co nejpříjemnější. A co se za 
tuto dobu podařilo zrealizovat? Lze například uvést: 

 
• opravy místních komunikací, dopravní značení, 
• utěsnění rybníka, 
• oprava čekárny a hasičské zbrojnice, 
• rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu, 
• otevření  obecní prodejny, 
• stavební úpravy obecního úřadu a obecní knihovny. 
 

Před pár lety jsme oslavili 800 let od první písemné zmínky o Příštpu. Uspořádali jsme 
slavnostní shromáždění spoluobčanů a hostů, které bylo zakončeno ohňostrojem 
A víte, že v obci žije 268 obyvatel a že jsme snad jedinou obcí v okrese, která má vlastní 
obecní prodejnu, či že je zde chováno kolem 80-ti psů? (A jakpak se chovají jejich  majitelé? - 
Někteří bezohledně vůči svému okolí a spoluobčanům.)  
 
 
 
Jednotlivé akce podrobněji:  
 
V následujícím seznamu uvádíme přehled realizovaných  aktivit/výdajů Obecního úřadu od 
vzniku samostatné obce Příštpo. Jednotlivé akce jsou uspořádány podle období jejich 
realizace. Jedná se jak o akce financované pouze Obecním úřadem, tak o akce, na které se 
podařilo zajistit státní dotace, či jaké sponzorské dary komu byly poskytnuty  a co se nám 
dalšího povedlo dohodnout s jinými subjekty. 
 
Roky 2000 - 2004: 

1 
zahájení prací na vybudování vlastního vodovodu (vrt). Tím přestane 
být naše obec závislá  na nejistých zdrojích z jednotlivých studní 

 

2 vybudování autobusové zastávky 621 168 Kč 
3 vybudování chodníku kolem prodejny   105 910 Kč 
4 zakoupení kontejnerů na plast   2 440 Kč 
5 zakoupení kontejnerů na sklo 8 999 Kč 
6 oprava kapličky s elektrickým  vyzváněním 666 376 Kč 
7 dokončení vodovodu  9 449 580 Kč 

 
 

Rok 2005: 

1 zakoupení mrazáku do obecní prodejny 10 076 Kč 
2 zakoupení 10 ks obleků místním hasičům 41 965 Kč 
3 zakoupení kompresoru místním hasičům 5 831 Kč 

 
 

Rok 2006: 

1 instalace  nového místního dopravního značení v obci 53 505 Kč 
2 položení chodníku před prodejnou a vydláždění vchodu do prodejny 37 602 Kč 
3 oprava mostku u Vlčků 10 445 Kč 



4 nákup nábytku do knihovny 76 512 Kč 
5 zakoupení dvou pozemků pod rybníkem od spol. Oseva 15 330 Kč 

 
 

Rok 2007: 

1 vybudování I. etapy chodníků a část. výměna dešťové kanalizace 6 300 755 Kč 
2 zakoupení budovy bývalé Jednoty 592 981 Kč 

3 
zakoupení počítače do knihovny, s připojením na internet (volně 
dostupný) 

49 940 Kč 

4 zakoupení autobaterie a savice pro místní hasiče 4 519 Kč 
5 zakoupení pozemku „čerpačky“ od p. Přenosila  z Bohušic 1 000 Kč 
6 zakoupení pozemků pod budovou bývalé Jednoty 7 519 Kč 
7 rekonstrukce WC ve staré škole 400 000 Kč 

8 
zpřístupnění staré školy pro možnost využití pro oslavy, jubilea, 
schůze či cvičení atd. 

 

9 finanční příspěvek na rekonstrukci WC v sokolovně 50 000 Kč 

10 
zajištění povolení k vypouštění odpadních vod do řeky na 4 roky do 
doby vybudování nové kanalizace s čističkou odpadních vod 

 

11 zajištění vypracování plánů na tuto kanalizaci a čističku odpadních vod  
 
 
Rok 2008: 

1 
zakoupení pozemku od Pozemkového.fondu ČR (za váhou)    
/pronájem stál ročně 1500 Kč/ 

36 430 Kč 

2 sponzorský dar městu Jaroměřice n. R. na hasičské auto 5 000 Kč 

3 
zakoupení části pozemku od p. Hloucha rozšíření vozovky na Strážnici 
za symbolickou 1 Kč 

1 Kč 

4 zakoupení benzínové nádrže do hasičského auta 
2 909 Kč  

 
5 pořízení 5 kusů parkových  laviček 12 500 Kč 

7 
pronájem rybníku místnímu spolku rybářů za údržbu a práci kolem 
něho 

 

9 
zaregistrování křížů na blatnické (morový kříž) a v serpentinách (kříž 
padlým). Zajištění zpracování posudku na tyto kříže a projektu na 
opravy kříže padlým (odhad ceny opravy 115 000 Kč) 

 

 
 
 
Pravidelné výdaje obce: 
 
Kromě výše uvedených výdajů na jednotlivé akce či sponzorské dary musí obec počítat 
s dalšími platbami, spojenými s provozem různých zařízení či zajištěním některých činností. 
Tyto poplatky jsou rok od roku vyšší a vyšší. Že se nejedná pro tak malou obec, jako je ta 
naše o zanedbatelné položky, uvádí následující přehled: 
  

• 4x v roce odběr a rozbor vzorků pitné vody  20 000 Kč 
• 4x ročně odběr a rozbor vzorků odpadních vod ze 6-ti výpustí do řeky  20 000 Kč 
• 1x ročně odkalení hlavního řádu vodovodu a čištění vodních nádrží  
 ve vodojemu. 



• Platba za veřejné osvětlení za rok   20 000 Kč 
• Příspěvek na autobusové spojení za rok  9 000 Kč 
• Platba za odvoz odpadu 150 000 Kč 
• Dotace školy a školky v Jaroměřicích za rok (jedno dítě ve školce  cca 100 000 Kč         

za měsíc 563 Kč, ve škole 452 Kč) 
• Platba. za provoz a údržbu hřbitova firmě Tesma Jaroměřice s.r.o cca 18 000 Kč 

 
 
 
Plány pro rok 2009: 
 
V letošním roce jsme nechali vypracovat projekty v celkové ceně cca 1.000.000 Kč na akce 
plánované v roce 2009. V příštím roce, pokud se podaří zajistit finanční prostředky plánujeme 
zahájit nebo i realizovat tyto akce: 
 

• opravu starého rybníka  cca 6 000 000 Kč 
 

• II. etapu realizace chodníku před Příštpem s prodloužením  
 vodovodního řádu a kanalizace pod tímto chodníkem                   cca 7 300 000 Kč 

 
• přestavbu bývalé prodejny Jednota na dvoupodlažní budovu,  

ve které bude umístěna prodejna s knihovnou a ve druhém  
podlaží bude nové sídlo obecního úřadu se zasedací místností.  
Prodejnu a knihovnu plánujeme realizovat v bezbariérovém 
provedení.                                                                                              cca 10 500 000 Kč 

             
       
 
Co nás čeká ještě letos : 
       

• Tento rok musíme zažádat o záměr zpracování lesních hospodářských Osnov – LHO o 
výměře menší než 50 ha. Tento dokument musí mít každý vlastník lesa, 
prostřednictvím odborného lesního hospodáře. 

• Jednáme o koupi pozemku Na strážnici od Českých lesů na sportovní areál, fotbalové  
hřiště (cvičiště pro hasiče). 

• Hledáme pozemky pro dětské  hřiště, hřiště pro minifotbal, házenou a jiné možné 
vyžití pro občany Příštpa. 

 
 
 
Obecní kronika: 
 
Dle zákona č. 499/2004 Sb. jsme předali obecní kroniky do archivu v Mor. Budějovicích, 
které nám pořídilo jejich kopie. 
Z tohoto zákona rovněž vyplývá, že od letošního roku musí mít každá obec svého kronikáře. 
Tuto zajímavou, leč nelehkou práci, jejímž úkolem je shromaždování popisu událostí a dění 
v naší obci a jejich zaznamenávání nám přislíbila paní Jaroslava Stuchlíková, které tímto patří 
naše poděkování. 



 
 
 
Upozornění: 
 
Vzhledem k tomu, že obec nemá dosud vybudovánu čističku odpadních vod, na kterou budou 
povinně napojeny všechny domácnosti, je nutno dodržovat zákon o odpadech. Dle tohoto 
zákona se  nesmí vypouštět odpady z domů přímo do kanalizace, nýbrž přes septik nebo je 
povinnost vyvážet jímky do čističky. Za jeho nedodržení Vám hrozí nemalé pokuty! 
       
 
 
Závěrem: 
 
Z uvedeného přehledu je patrné, že se podařilo za dobu samostatné existence obce zrealizovat 
řada „vylepšení“ a obecní pokladnou protekly nemalé peníze. Pevně věříme, že pro 
spokojenost Vás, občanů obce Příštpa. Rovněž plány do budoucna nejsou přízemní. Všechen 
rozvoj se však samozřejmě odvíjí od finančních možností.  
Doufáme, že v budoucnu  budou mít i malé obce, jako je ta naše, dostatek prostředků, aby se 
rozvíjely a nikoliv upadaly. Věříme, že se obec bude rozvíjet tak, aby se tu žilo co 
nejpříjemněji.  
Naše podpora se také bude obracet ke spolkům a svazům, jako jsou dobrovolní hasiči, rybáři, 
myslivci,  sokoli, kteří udržují společenské dění v obci. 
            
 
 
                Jménem zastupitelstva obce Příštpa 
 
      
  
                                                                                      Antonín Vítámvás 
                                                                                     starosta obce Příštpo          


